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Contrast
Een groter contrast leek niet denkbaar 
dan met de situatie in november 2010. 
Toen werd er voor hetzelfde stadhuis 
aan de Coolsingel door tal van be-
trokken bewoners en sociaal geënga-

Jan Meyer 
kriJgt lintJe
Directeur Jan Meyer van het rotterdams Volkstheater kreeg 
onlangs op het stadhuis een lintje: hij werd lid van de 
Orde van Oranje nassau. reden was zijn grote inzet binnen 
het rotterdams Volkstheater, dat cultuur brengt naar de 
volkswijken en kindertalent stimuleert.

Met toeters en bellen
Voor Jan bleek de uitreiking een com-
plete verrassing. Hij moest zogezegd 
zijn vader vergezellen die een lintje 
zou krijgen. Jan’s vader was is zijn 
jongere jaren ook niet onverdienstelijk 
voor de stad.
Bescheiden Jan stelde in een ken-
merkende reactie dat het lintje een 
hommage is aan de hele crew van het 
Volkstheater, die zich dag in dag uit in-
zet voor de Rotterdamse wijken.
Toen de kersverse ridder naar buiten 

geerde artiesten op ludieke wijze ge-
protesteerd om hetzelfde Rotterdams 
Volkstheater te behouden. Dit unieke 
stadsfenomeen dreigde immers haar 
subsidie kwijt te raken.

kwam wachtte hem een joelende me-
nigte van vrienden en kennissen op 
met toeters en bellen. Het feest werd 
voortgezet in Dudok met de eigen 
huisband, het Trio Valster.

Meer dan stenen
Het avontuur begon allemaal op het 
hoogtepunt van de stadsvernieuwing, 
toen de gezamenlijke aannemers 
aan de bewoners een reuzecircustent 
schonken, in combinatie met een 
aantal kleurrijke hoepeltenten. Hun 

bedoeling was om te inspireren, om 
verrassende dingen te laten zien, wijk-
talent te spotten en een podium te ge-
ven. Stadsvernieuwing was meer dan 
stenen stapelen, het ging om emanci-
patie.
Na Raul Claassen en Emile van Rin-
sum pakte Jan Meyer als directeur het 
estafettestokje over. Hij is trots op zijn 
fantastisch enthousiaste crew. 
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‘Jaar van de Bij’
“Veel bijen sterven door het gebrek 
aan afwisseling in planten en bloe-
men, gebrek aan nestgelegenheid en 
een te veel aan bestrijdingsmidde-
len”, vertelt Gerjanne Beumer, lid van 
de Rotterdamse bijenhoudersvereni-
ging, het Ambrosiusgilde. Zij werkt 
onder de naam Bijologisch samen 
met Charlotte Wiering om de proble-
men van de bij op de kaart te zetten.

Problemen die zo groot zijn dat in 
Nederland 2012 zelfs is uitgeroepen 
tot ‘Jaar van de Bij’. Dit jaar zijn er al-
lemaal activiteiten om te zorgen voor 
een beter leefklimaat voor het insect. 
Deelgemeente Noord, in samenwer-
king met Gemeentewerken, ziet het 
belang in van het voortbestaan van 
de bij en de andere stuifmeeloverdra-
gende insecten, en draagt haar steen-
tje bij.
Bijenhotel voor alleenstaande bij
Zo is er onlangs bij de Mini Mall en 
langs de Stadhoudersweg een aantal 
groenstroken ingezaaid met een ‘bij-
enlokkend’ bloemenmengsel. Deze 
stroken worden ecologisch beheerd. 

Dit houdt in dat er hooguit twee keer 
per jaar wordt gemaaid, zodat de bloe-
men en grassoorten tot volle wasdom 
komen en bijna het gehele jaar de 
bijen kunnen voeden. Daarnaast wil 
de deelgemeente onder andere een 
‘lint’ bijenhotels plaatsen of ophan-
gen, slingerend door het groengebied 
van Noord. Deze bijenhotels zijn ide-
ale schuil- en broedplaatsen voor de 
‘solitaire’ bij.
Gerjanne: “Naast de welbekende ho-
ningbijen, die met grote groepen in 
een bijenkorf of –kast wonen, zijn er 
wel driehonderd soorten bijen die al-
leen door het leven vliegen. Dit zijn 
heel vriendelijke bijen, die een kleine 

Doe mee aan de derde editie 
van de competitie ‘milieu-
vriendelijkste tuin’ 2012! Dit 
jaar ligt de nadruk van de 
competitie op MOeStuinie-
ren. tuinen, waarin op een 
milieuvriendelijke manier 
groenten, kruiden en fruit 
verbouwd en geoogst wor-
den, krijgen dit jaar dus ex-
tra punten. Hierdoor maken 
rotterdamse stadsboeren en 
–boerinnen meer kans om als 
winnaar uit de bus te komen.

Rotterdammers, die een balkon of 
een dakterras hebben, kunnen dit jaar 
in een aparte categorie meedingen 
naar de titel ‘het Milieuvriendelijkste 
balkon (of dakterras) van Rotterdam’. 
Want ook op balkons kan natuurlijk 
en milieuvriendelijk worden getui-
nierd.

Meer milieuvriendelijke tuinen
In plaats van gras, struiken en bomen 
komen er steeds meer stenen en te-

gels. Dit is niet goed voor het milieu, 
want minder groen betekent minder 
vogels, vlinders en insecten. Ook kan 
het water de grond niet meer in. Te 
veel steen betekent dus dat er proble-
men ontstaan met de afwatering in de 
hele stad.
Het wordt ook steeds warmer in de 
stad. Steden warmen sowieso snel-

ler op dan minder dicht bebouwde 
gebieden. Steen neemt veel hitte 
op. Bebouwing zorgt er voor dat het 
moeilijker wordt om de warmte kwijt 
te raken. Zo ontstaat wat ook wel het 
Urban Heat Island-effect of ‘warmte 
eilanden’ word genoemd (een plek 
dus waar de warmte blijft hangen).
Er moeten dus meer milieuvrien-

angel hebben en dus 
weinig prikgevaar op-
leveren. Vooral zij zoe-
ken schuilplekjes.”

een welkome tuin of balkon
Het Ambrosiusgilde pakt het 90-jarig 
bestaan aan om een aantal van deze 
bijenhotels te doneren. Deelgemeen-
te Noord krijgt als dank voor haar in-
zet alvast een bijenhotel.
“Wij zijn heel blij met wat de deelge-
meente allemaal doet”, vertelt Char-
lotte. “Maar bewoners kunnen ook 
zelf de bij helpen.” Gerjanne licht toe: 
“Door meer afwisselende beplanting 
in de tuin neer te zetten, met ver-

schillende bloeitijden in 
het jaar. Krokussen en 

sneeuw klokjes werken 
bijvoorbeeld goed in het voor-

jaar. Of maak zelf een bijenhotel. Dit 
kan heel simpel door een bosje hol 
riet of bamboe van ongeveer 15 cm op 
een droge plek op te hangen en er bij-
voorbeeld bijenfavoriet lavendel in de 
buurt te planten. Op balkons kan dit 
net zo goed.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de web-
sites www.jaarvandebij.nl en/of www.
bijologisch.nl en/of www.ambrosius-
gilde.nl.

eerst een 
zaadje, dan 
’t blaadje
Verse tuinkruiden voor in de 
soep. Of vrolijke zomerbloe-
men op tafel. U kunt ervoor 
naar uw groenteman of bloe-
menstal. Maar is het niet veel 
leuker om het zelf te kweken? 
Dat kan op één van de vijftien 
gemeentelijke educatieve tui-
nen in de stad.
De educatieve tuinen die de gemeente 
Rotterdam beheert, zijn niet alleen 
bedoeld voor schoolkinderen, ook 
buurtbewoners kunnen er terecht. 
Basisschoolleerlingen maken kennis 
met tuinieren en leren dat sla niet uit 
de fabriek komt, maar uit zelfgeplan-
te zaadjes. Voor leerlingen uit groep 6 
en 7 is er het klassieke schooltuinie-
ren en ook peuters en kleuters kun-
nen er van alles zien en beleven.

Stukje grond
Iedereen van 50 jaar of ouder kan te-
gen een kleine vergoeding zelf groen-
ten en bloemen kweken op een stukje 
grond van 35 m2
De gemeente zorgt dat de tuintjes ge-
ploegd, bemest en geëgd zijn, zodat 
tuiniers meteen aan de slag kunnen 
met zaaien en planten. Spit van het 
spitten krijgt u dus niet.

Bloemen plukken
Rotterdammers zonder groene vin-
gers zijn ook van harte welkom. 
Want de educatieve tuinen zijn ook 
bedoeld voor wandelingen, feestjes of 
het plukken van bloemen. De diverse 
tuinen liggen verspreid over de hele 
stad. Op de gemeentelijke website 
www.rotterdam.nl staan alle adressen 
en openingstijden.

Symposium 
bijeenkomst 
‘Jaar van 
de Bij’
Hebt u een volkstuin? Bent 
u een imker? Of een dak- of 
stadsboer? Dan bent u op 
woensdag 6 juni van harte uit-
genodigd voor het symposium 
‘Verbetering leefomgeving 
bijen en andere bestuivers in 
stedelijk gebied’. 
Het symposium wordt mede geor-
ganiseerd in het kader van ‘2012 het 
Jaar van de Bij’. Op de website van het 
Jaar van de Bij is alles te lezen over het 
waarom van ‘het jaar’ en de activitei-
ten die in het land worden georgani-
seerd.
Het symposium vindt plaats van 
12.30 uur tot 17.00 uur in Het Schie-
block aan de Schiekade 189.
Aanmelden kan via het Rotterdams 
Milieucentrum t.a.v. Wouter Bau-
man, via e-mailadres: w.bauman@
milieucentrum.rotterdam.nl.

Winnen met groene tuin of balkon

Het gaat niet goed met het 
zwartgele, honingmakende 
insect. Ontzettend veel 
bijen stierven de afgelopen 
jaren. Dit is slecht voor de 
natuur en slecht voor ons. 
De bij zorgt namelijk door 
bestuiving dat onze groen-
ten, vruchten en zaden 
groeien. noord helpt mee 
aan een reddingsplan.

delijke tuinen in Rotterdam komen. 
Tuinen met minder tegels en steen en 
veel meer groen, gras, bomen en strui-
ken. Maar ook meer groen in de wij-
ken, groene daken en groene gevels.
Kijk voor meer informatie over de da-
ken op de website www.rotterdam.nl/
groenedaken.

Meedoen
Ga naar de website www.milieuvrien-
delijkstetuin.nl en klik daar op de but-
ton Rotterdam. Vul bij de Tuinenmeet-
lat de vragenlijst en uw gegevens in.
Tussen augustus en oktober bezoekt 
de jury de tuinen en balkons met de 
hoogste scores. In december hoort u 
of u de winnaar bent. Naast een trofee 
maakt u ook kans op tuinbonnen, die 
u kunt besteden bij een tuincentrum.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de website 
www.milieuvriendelijkstetuin.nl.

 Breng De BiJ terUg in nOOrD
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Bewoners-
kranten 
goed 
gelezen
De deelgemeente noord heeft 
de diverse communicatieme-
dia in haar gebied laten onder-
zoeken. Het gaat om de deel-
gemeentepagina in de echo en 
Havenloods, over de website 
van de deelgemeente, Cineac 
noord en de diverse wijkkran-
ten.

70%
52% leest de Echo, 63% de Haven-
loods, 33% raadpleegt de website van 
de deelgemeente en is vooral geïnte-
resseerd in de dienstverlening.
Worden de wijkkranten goed gele-
zen? Voor de Provenierswijk is dat 

85%, voor Blijdorp 78%, het Bolwerk 
leest 68% en de Noorderzon wordt 
door 70% gelezen. De 15 tot 25 jari-
gen gaan meer naar de digitale ver-
sies en slechts 24% leest een bewo-
nerskrant.

informatiebehoefte
De onderzoekers vroegen ook naar 
de informatiebehoefte van de lezers 
en naar hun waardering van de diver-
se media. Volgens 90% van de lezers 
geven de bewonerskranten een goed 
beeld van de wijk.
Wat betreft de kwaliteit scoort de 
Noorderzon het hoogst met een 7,3!
Cineac Noord krijgt een 6,8. Slechts 
34% weet de weg te vinden naar de 
uitzendingen op woensdag, die op 
een ongelukkig tijdstip worden uit-
gezonden.

activiteiten
De ondervraagden willen meer info 
over de activiteiten en 10% wil wel 
eens een artikel schrijven in zijn 
buurtkrant. De website van de deel-
gemeente doet het slecht en gaat dan 
ook op de schop. Met Facebook wil 
de deelgemeente een feel-good site 
ontwikkelen (het is goed toeven in 
Noord).

Er komt een website Noord Bruist, 
waarop allerlei activiteiten een plek 
krijgen.
Via noordnet@rotterdam.nl kan je 
twitteren als je iets dwars zit of als je 
iets leuk vindt. Dit is een experiment.

Beheer-
commissie 
De huiskamervoorziening en 
gebruikersruimte van de Vij-
verhofstraat 37 is na het ver-
trek van Bouman, overgeno-
men door de nico adriaans 
Stichting. 
Het is bedoeld voor een groep van 
ongeveer 60 vaste bezoekers van de 
Couwenburglocatie die onlangs is ge-
sloten. De dagvoorziening is tijdelijk 
voor drie jaar en alleen op werkdagen 
tussen 10.00 en 17.00 uur geopend.

Het dagelijks bestuur van de deel-
gemeente heeft akkoord gegeven op 
het voorgestelde beheerconvenant en 
het instellen van de beheercommis-
sie Vijverhofstraat. In het convenant 
staan afspraken over bijvoorbeeld 
waar bezoekers van de NAS zich 
aan moeten houden en hoe omwo-
nenden overlast kunnen melden. 
De NAS, politie, deelgemeente,GGD 
en instellingen, scholen en bedrij-
ven rondom de voorziening nemen 
deel aan de beheercommissie. Het 
beheerconvenant wordt binnenkort 
door de partijen getekend.

Jongeren-
lintje in 
noord
Jongeren die iets bijzonders 
doen in noord maken binnen-
kort kans op een jongerenlint-
je. Deze onderscheiding is een 
variant op de noordspeld voor 
volwassenen. 
Het dagelijks bestuur van de deelge-
meente heeft besloten dit lintje in te 
voeren om jongeren die actief zijn in 
het zonnetje te zetten, andere jon-

geren te stimuleren actief te zijn in 
Noord en om positieve voorbeelden 
te kweken.
Jongeren zijn een speerpunt van 
het dagelijks bestuur, dat met deze 
onderscheiding wil benadrukken 
dat jongeren van betekenis zijn in 
Noord en in staat zijn hun steentje 
bij te dragen. Het jongerenlintje zal 
ieder jaar worden uitgereikt tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van Noord 
aan maximaal drie jongeren per jaar. 
Jongeren kunnen ervoor aangemeld 
worden, een onafhankelijke jury zal 
alle aanmeldingen beoordelen.

Verborgen 
tuinen
Het is al weer bijna zo ver, het 
Verborgen tuinenweekend 
2012. Op zaterdag 9 en zondag 
10 juni kunt u van 10.30 uur tot 
16.30 uur op een fleurige ont-
dekkingsreis door rotterdam.

Voor de twaalfde keer vindt in Rotter-
dam dit fleurige evenement plaats. 
Tuineigenaren van zo’n 90 Verbor-
gen Tuinen, die in juni op hun al-
lermooist zijn, stellen hun tuin open 
voor publiek. Groenliefhebbers en 
tuinbewonderaars krijgen zo een ge-
weldige kans om eens áchter heggen 

en schuttingen te kijken en een on-
bekende, verrassende en vooral groe-
ne kant van Rotterdam te ontdekken.
Ten opzichte van het programma van 
vorig jaar zijn er niet minder dan 23 
nieuwe tuinen te bewonderen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.verborgentuinen.nl of mail 
naar e-mailadres info@verborgen-
tuinen.nl.

Speeltuin 
het 
noorden 
Behalve het bijna dagelijks 
openstellen van een speeltuin, 
organiseren de speeltuinver-
enigingen bijna wekelijks klei-
ne activiteiten voor de kinde-
ren in de buurt. 

Zo ook speeltuin het Noorden (nabij 
Station Noord), deze heeft vorig jaar 
extra activiteiten georganiseerd waar-
onder kinderbingo, Koninginnedag, 
zomer- en winterfeest, sinterklaas- 
en kerstfeest, carnaval, kabouterfeest 
e.d..

Naar de opvatting van het dage-
lijks bestuur van de deelgemeente 
vormen speeltuinen een goede 
aanvulling op het speelaanbod van 
Noord,naast een kindvriendelijke in-
richting van de buitenruimte, zodat 
kinderen overal en dicht bij huis lek-
ker kunnen spelen.

noordspeld 
voor Marieke 
van Dok
Met haar hele ziel en zaligheid zet zij 
zich al jaren in voor Kinderparadijs 
Meidoorn. Begonnen als betrokken 
wijkbewoner, daarna actief in het 
bestuur van het Kinderparadijs en 
sinds 2006 als voorzitter. Van alles 
organiseert zij voor de buurtkinde-

ren. Marieke van Dok verdiende er 
volgens velen een Noordspeld voor. 
Dat vond het deelgemeentebestuur 
ook!
Verrast ontving Marieke op woens-
dag 2 mei uit handen van deelge-
meentevoorzitter Harlow Brammer-
loo de Noordspeld. “Wij als bestuur 
zijn er zeer van overtuigd dat jij van 
betekenis bent in Noord”, vertelde de 
voorzitter in zijn speech. “Door je ja-
renlange inzet die hopelijk nog lang 
mag duren, heb jij er ook voor ge-
zorgd dat kinderen hier in het Oude 
Noorden fijn kunnen opgroeien.’

Stichting 
noord 
Bruist 
Vorig jaar is door het dagelijks 
bestuur van de deelgemeente 
noord de stichting noord Bruist 
opgericht. 
Deze stichting heeft als doelen het 
verlevendigen van het cultuur- en 
evenementenaanbod in Noord, het 
zorgen voor externe financiële mid-
delen voor cultuuractiviteiten en eve-
nementen, het uitvoering geven aan 
het deelgemeentelijke evenementen-
beleid en het optreden als onafhan-
kelijk adviesorgaan.
Evenementen zijn een speerpunt 
van het dagelijks bestuur: ze dragen 
bij aan de levendigheid en de saam-
horigheid van Noord en zetten Noord 
cultureel op de kaart.
Dit jaar zal de stichting het jaarlijkse 
Noord Bruist Festival op het Noord-
plein organiseren en is er ondersteu-
ning van activiteiten als Richting 
Noordplein, Zomermuziek op de 
Rotte, Jazz op de Rotte. Wereld re-
cord salsa, tango op de Rotte en bui-
tensalon Noord.

Mediaredacties Noord in overleg. 
Foto: Johannes Odé

Op zoek naar bijzondere groene 
plekken

Voor kinderen dé 
speelplek

en VerDer in nOOrD...
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Maandag 21 mei werd het eerste 
exemplaar van ‘De Heer Vrankestraat 
Safari’ uitgereikt aan deelgemeente-
bestuurder Nils Berndsen, wijkteam-
manager Cees Ketting van Woonstad 
en bewoonster Erica Burggraaf.

Buurtvereniging top van noord
In het boekje ‘De Heer Vrankestraat 
Safari’ wordt de 100-jarige geschiede-
nis van de Heer Vrankestraat in vogel-
vlucht in beeld gebracht en van tekst 
voorzien. Wat opvalt is dat de bewo-
ners door de jaren heen zeer actief zijn 
geweest.
Al vlak na de oorlog komt een buurt-
vereniging van de grond, die feesten 
en vakantieweken op touw zet. Tijdens 
de stadsvernieuwing eind jaren ’70 
komt ‘buurtgroep de Kop’ op voor de 
belangen van de huurders en in de ja-
ren ’90 voeren bewoners actie tegen 
drugsoverlast. Ook het laatste decenni-
um organiseren bewoners in en om de 
Heer Vrankestraat volop activiteiten. 
Van buurtfeesten en kerstborrels tot 
de jaarlijkse vrijmarkt op Koninginne-
dag. Ze worden uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met daklozencentrum 
Van Speyk en basisschool De Fontein 
en steeds vaker geïnitieerd door buurt-
vereniging Top van Noord.

Strijd werd samenwerking.
Een voorname bezigheid de afgelopen 
jaren van de Heer Vrankestraat-bewo-
ners was hun betrokkenheid bij het 
nieuwbouwplan Soetendaalseplein. 
Veel bewoners waren na de renovatie 
tien jaar geleden afgekomen op de 
fraai gerestaureerde stadswoningen 
uit de jaren ’20 en de tuinen achter 
de huizen. Maar het nieuwbouwplan 
dat in 2006 werd gepresenteerd, be-
stond juist uit moderne flats en par-
keerplaatsen op de binnenterreinen. 
De buurt reageerde geschrokken en 
wilde graag praten over verbetering 
van het plan. Lange tijd lukte het niet 
om met het toenmalige Woningbe-
drijf Rotterdam en de deelgemeente 
Noord in gesprek te komen.
Totdat de bewoners in 2008 in de 
Heer Vrankestraat een stadssafari or-
ganiseerden. Daarmee wisten ze de 

lokale pers en politiek naar hun straat 
te lokken, waar ze werden rondge-
leid en bijgepraat over het bouwplan. 
De safari pakte goed uit, de kwestie 
nam een wending. De instanties die 
de boot eerst afhielden – het WBR 
(intussen Woonstad Rotterdam) en 
de deelgemeente – werden partners. 
Strijd werd samenwerking!

Historische uitstraling
Het bouwplan ging van tafel en ge-
drieën werkten de partijen aan een 
breed gedragen alternatief. Bewoners 
mochten meepraten over de keuze 
voor de nieuwe architect en over het 
voorlopig en het definitief ontwerp. 
Zo werd het slepende proces een 
schoolvoorbeeld van bewonersparti-
cipatie.

Heer Vrankestraat krijgt eigen boek
Bewoners van de Heer Vran-
kestraat in het Oude noorden 
hebben een boek uitgebracht 
over hun eigen straat. Het 
gaat over een recent nieuw-
bouwplan, waarbij de bewo-
ners, de deelgemeente en 
woningcorporatie Woonstad 
de handen ineen hebben ge-
slagen.

‘Safari’ schitterend wijkgeschiedenisboek

Met als resultaat: een bouwplan, dat 
past bij de historische uitstraling van 
de bestaande huizen en dat de groene 
binnenterreinen intact laat. Het plan 
is inmiddels in de verkoop, maar door 
de crisis op de huizenmarkt laat de 
eerste paal nog even op zich wachten.

tocht
In de uitgave ‘De Heer Vrankestraat 
Safari’ wordt van deze bijzondere 
gang van zaken verslag gedaan. Cen-
traal staat het perspectief van de be-
woners. Die invalshoek levert een 
kijkje op achter de schermen van een 
bewonersgroep, die zijn weg moest 
zien te vinden in een jungle van plan-
nen en procedures.
Onderweg worstelden de straatgeno-
ten om het eens te worden en te blij-

ven, maar ze beleefden aan de tocht 
ook veel plezier. 
Naast de invalshoek van de actieve be-
woners komt ook het perspectief aan 
bod van betrokken bestuurders, archi-
tecten en vertegenwoordigers van de 
woningbouwvereniging. De recente 
jaren worden voorafgegaan door een 
bondige beschrijving van de 100-ja-
rige geschiedenis van de straat.

interessant leesvoer
Het boek is een coproductie van de 
bewoners Roland van Wageningen 
(die de tekst schreef) en Daniël van 
Nes (die de vormgeving deed). Ook 
andere straatgenoten leverden een 
bijdrage, bijvoorbeeld door teksten 
te corrigeren of beeldmateriaal aan te 
dragen.
Het boek kwam tot stand dankzij 
steun van woningcorporatie Woon-
stad en de deelgemeente Noord en telt 
ruim 150 pagina’s en tientallen foto’s. 
Ook zijn enkele werken van kunste-
naars uit de straat opgenomen.
Doelgroep is in eerste instantie de 
buurt. Straat- en buurtgenoten kun-
nen een gratis exemplaar krijgen. 
Daarnaast biedt het boek studenten 
en professionals uit de wereld van 
volkshuisvesting, projectontwikke-
ling en lokaal bestuur interessant 
leesvoer over bewonersparticipatie.
Tenslotte richt ‘De Heer Vrankestraat 
Safari’ zich op een ieder die belang-
stelling heeft voor de geschiedenis 
van een Rotterdamse volksbuurt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Het boekje ‘De Heer Vrankestraat 
Safari’ is voor € 10,-- verkrijgbaar bij 
onder meer boekhandel Snoek aan de 
Meent en uitgeverij Voet (www.uitge-
verijvoet.nl).
De netto-opbrengst komt ten goede 
aan de stichting Kans voor Kaj.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bloem-
bakken
twee hele dagen hebben de 
drie Van Speyk-jongens en 
abdeslam gewerkt aan het 
maken van de bloembakken 
voor een bloeiende Vinken-
straat. En het resultaat mag er zijn! 
Als je de bakken nu ziet, zou je niet 
zeggen, dat er een heel gevecht met 
onwillige wortels, onverwacht beton 

en onophoudelijke regen aan vooraf 
is gegaan. Maar Dennis, Mohammed 
en Steve weten van aanpakken en ze 
hebben de bewoners verrast!
Ze zijn zo goed geworden in het mon-
teren van bloembakken, dat u ze bin-
nenkort ook aan het werk kunt zien in 
de Bloklandstraat en – als de subsidie 
er komt – ook nog eens in de Gerard 
Scholtenstraat. Dank jullie wel, Steve, 
Mohammed en Dennis, jullie kunnen 
trots zijn op jullie werk!

Jong-
CDa’ers 
De Vinkenstraat boft maar met 
zoveel enthousiaste vrijwilli-
gers. Op zaterdag 19 mei heeft 
een groep Jong-CDa-ers enorm 
enthousiast meegeholpen bij 
de plantactie van de bewoners. 
Maar liefst 90 zakken aarde hebben 
de Jong- CDA-ers over de nieuwe 
plantenbakken verdeeld. Met veel 

gevoel voor compositie, hebben zij er 
vervolgens de planten in gezet. Van 
10.00 tot 14.00 uur (de lunch hebben 
zij maar even laten zitten!) maakten zij 
de nieuwe trots van de Vinkenstraat af.
Van de bewoners kregen zij al veel 
complimenten voor hun werk. Ook 
hier zeggen zij nog even:
allemaal reuze bedankt!!

Bewoners Vinken
straat 

reuze 
plantactie
rond Hemelvaartsdag werden 
de agniesebuurt en het Oude 
noorden door zowel bewoners 
als tal van jonge vrijwilligers 
beplant. Het ging om de grote 
bloembakken in de Nieuwe Hamel-
straat, de geveltuinen in de KIWI-
buurt en in de Agniese-, Vijverhof- en 
Banierstraat. De Raephorststraat en 
Vinkenbuurt stralen en overal prij-
ken de kleurrijke bloemenschaaltjes 
in het Woonstadgebied. Het groene 
Oude Noorden verrast Rotterdam.
De bewoners kregen (inmiddels tradi-
tiegetrouw) steun van Serve the City 
en Van Speijk, ook CDA-jongeren lie-
ten de handen wapperen. Alle hulp is 
welkom om het stenige Noord gron-
dig aan te pakken.
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Feesten op het Pijnackerplein

Dit gold een dag later op zondag 20 
mei ook voor de even traditionele 
buurtbrunch. Opvallend veel nieu-

De ouders en familie waren verdeeld 
in kampen met de kleuren blauw, geel, 
oranje en paars. Compleet met toeters, 
bellen, ballonnen en foto’s van hun 
favorieten. Natuurlijk gingen ook de 
spandoeken de lucht in.

Het bewonersinitiatief
Weken en vele uren oefenen in de 
grote ruimte van het opbouwwerk in 
de 3e Pijnackerstraat wierpen nu hun 
vruchten af. Een vrolijke dansgroep 
met schattige jurkjes en hoedjes open-
de het Mini Miss-Festival, met niet 
minder dan tien talentrijke stralende 
meisjes als kandidaten. De jury was 
niet mis en bestond uit een aantal ex-
missen en de technisch directeur van 
het Zomerfestival. Presentator was 
een Talpa TV-star. Op de achtergrond, 
maar alom sturend aanwezig, Emelina 
en haar dochtertjes, de initiators van 
dit bewonersinitiatief.

De wedstrijd
Tien meisjes namen het in vier ron-
den tegen elkaar op. De presentator 
was ontwapenend en wist feilloos met 
alle kandidaten om te gaan, van hele 
kleine verlegen meisjes of spraakma-
kende prinsesjes tot 10-12 jarigen met 
een respectverhaal.
Dan kwam de talentenshow, de ene 

Mini Miss verkiezing
250 antilliaanse kleurrijke vaders en moeders kwamen op 
zaterdag 26 mei bij de Mini Miss Model-verkiezing in het Jan 
van der Ploeg-huis hun kids aanmoedigen. De aanwezigen 
zagen veel talent, ouderliefde en senioren van het Jan van 
der Ploeg-huis een traantje wegpinken.

zong, de ander danste, een derde deed 
playback of een circusnummer. Te 
zien was hip hop, klassiek ballet en 
pop. Het was ook formidabel wat er 
op het podium werd gepresenteerd, 
daar is heel veel voor geoefend. De 
outfit was tiptop en allemaal door de 
mama’s zelf gemaakt. Daarbij moet 
je eens denken aan die stapels jurken 
tussen de naaimachines in Emelina’s 
huiskamer, ongelooflijk!!

Vragen uit de hoofd
De kandidates moesten dan vragen 
trekken uit de hoed, een test van hun 
intelligentie maar voor sociale be-
kwaamheid. Altijd is er applaus en ge-
toeter vanuit de zaal. Climax zijn ten-
slotte de ballroomjurken die aan het 
Oostenrijkse hof van Sissy niet zouden 
misstaan. De kappers en visagisten 
zorgden voor de finishing touch.
De jury had het niet gemakkelijk, maar 
gelukkig was er een beautypakket voor 
elke dame en een hele reeks bekers. 
Kortom voor elk wat wils. De senioren 
in het Atrium en op de balkons van het 
Jan van der Ploeg-huis genoten van het 
spektakel, de buurt in huis!

een zonovergoten terrein en 
bewoners die als werkbijen 
alles voor mekaar hadden ge-
bokst. Het binnenterrein van 
de Hofdijk was op maandag 28 
mei, tweede (Mooie) Pinkster-
dag weer traditioneel plaats 
voor een bruisend volksfeest.
Er waren terrasjes, tentjes, een stier, 
luchtkussen, een braderie en ook een 
leger charmezangers, waaronder Jef-
frey, Viviano en Maria Morais met een 
jazzy combo. Er werd veel gedanst en 
gesmuld van de diverse bewonerslek-
kernijen, van Marokkaans tot Turks en 
Hindoestaans. Succes waren ook de 
heerlijke worstebroodjes.
Hoogtepunten bleken de kidsimprovi-
satie onder leiding van (‘huis’)toneel-
vereniging Echte Liefde en de buurt-
soap Saline, gebaseerd op buurtreality. 
Het Pinksterfeest bleek een knap staal-
tje organisatiewerk en vooral was het 
erg gezellig. Tot volgend jaar!!

kleine actie
raephorst-
straat
naast de schitterende gevel-
tuinen, rozenkorven en bloem-
bakken gaat men in de raep-
horststraat nog verder. Virginia 
ashruf, haar kinderen en een 
paar buurtkinderen hebben op 

10 mei drie soorten eenjarige 
plantjes gezaaid in alle gevel-
tuinen in de raephorststraat. 
Zij gaan deze zaadjes en de jonge 
plantjes ook verzorgen. Bij alle plek-
jes waar gezaaid is zijn ook stokjes 
neergezet.
Alle verzorgers in de Raephorststraat 
zijn per brief op de hoogte gesteld. Bij 
het zaaien kwamen ze verschillende 
mensen tegen die het een idee leuk 
idee vonden.

Op een 
Mooie Pink-
sterdag …

we gezichten genoten aan het begin 
van de middag van het collectief aan-
gebrachte heerlijke eten en drinken. 
Enkele uren later was het voor allen 
genieten van het optreden van so-
praan Linde Schinkel, zij speelde haar 
programma ‘Vers Hartzeer’.

Op woensdagavond 30 mei was er de 
jaarlijkse opera-uitvoering. Dit keer 
was hierbij ‘de hoogste Sopraan’ sa-
mengevoegd met ‘de laagste Bas’. On-
der de titel ‘Highs and Lows’ brachten 
zij een aansprekend programma, met 
o.a. muziek uit de Toverfluit, Don 
Giovanni en de Barber van Seville.

Op zaterdag 30 juni betreden van 
11:30 tot 00:00 uur diverse nati-
onale en internationale bands uit 
de wereld van de authentieke Blue-
grass, Hill Billy, Folk en Rockabilly 
het podium.
De line up van het Pijnackerplein 
Bluegrass Festival bestaat dit jaar 
uit Blue Grass Boogiemen (NL, ab-
solute top internationale Bluegrass 
scene), The Jolenes (UK, traditi-
onele Bluegrass uit Londen), Tio 
Gringo (NL, Brabantse Country 
Trash), Halfway Station (NL), Gritty 
indie folk (Rotterdamse Indie Folk-
band), Jesus Evil Highway (NL, 
Dark grass), The Fournicators (NL) 
en Hillbilly Bluegrass Punk.
Ook is er een optreden van de New 
Yorkse Banjo virtuoos Morgan 
O’Kane. Samen met 2 Hackensaw 
boys zullen zij met hun bedwel-
mende speelstijl het publiek het 
diepe zuiden van de Verenigde Sta-

ten inzuigen, waar de roots liggen 
van alle, zo niet de meeste heden-
daagse muziek.
Het festival wordt afgesloten door 
niemand minder dan Lucky Tubb 
and the modern day Troubadours, 
neef van Country legende Ernest 
Tubb. Hij staat garant voor echte 
Amerikaanse Hill Billy honkytonk 
van de allerhoogste plank.
Verder bestaat het programma uit 
een Bluegrass workshop (buurtbe-
woners kunnen kennismaken met 
deze aanstekelijke, bijzondere en 

relatief nieuwe volks muziek uit 
de Verenigde Staten), een unie-
ke jamsessie tussen autochtone 
(Bluegrass) en allochtone (Turkse/
Marokkaanse) muzikanten en de 
Budweiser Budvar Talent show 
voor het ontdekken van aanstor-
mend nieuw talent. 
Het Pijnackerplein Bluegrass Festi-
val is gratis toegankelijk en bedoeld 
voor jong en oud. Het Festival 
wordt georganiseerd door de Stich-
ting Kito Events.

Op zaterdag 19 mei was het 
Pijnackerplein het decor 
van de manifestatie ‘kunst-
zinnig Montmartre meets 
Creatief rotterdam-noord’. 
De ‘verfransing’ dit keer van 
de gebruikelijke Brocante-, 
kunst- & Curiosa-markt 
bleek -gezien de hoge op-
komst van een enthousiast 
publiek- een groot succes.

Juni-activiteiten
Ook in juni komt op het Pijnacker-
plein weer veel (muzikaliteit) langs. 
Zo is er op zaterdag 16 juni een 
Schoolfeest, op zaterdag 23 Juni een 
optreden van de Koninklijke Rot-
terdamse Post Harmonie en barst 
op zaterdag 30 Juni voor alweer de 
tweede keer het Bluegrass Festival 
los (zie verder het kader).
Op zondag 1 juli is er weer traditi-
oneel aandacht voor Keti Koti, het 
jaarlijkse kleurrijke feest ter her-
denking van de afschaffing van de 
slavernij.

Pijnackerplein 
Bluegrass Festival

Jonge kandidaten lossen hoge 
verwachtingen in
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Oktje Lambermont is initiatiefnemer, 
organisator en leider van de cursus. 
Zij is een zeer ervaren viooldocent 
met een goed lopende leerlingenprak-
tijk in Rotterdam-Noord en met rui-
me ervaring in het leiden van strijke-
rensembles. Tijdens de zomercursus 
gaat zij in op hoe je in een ensemble 
speelt, hoe ensemblemuziek in elkaar 
zit en hoe je dat dan verwezenlijkt tij-
dens het spelen.

Plezier in muziek
Ze legt uit: “Alle kinderen die les 
hebben op hun strijkinstrument, 
ongeacht hun niveau, zijn welkom. 
Voorop staat het plezier in muziek en 
in het bijzonder in muziek voor strijk-
instrumenten.” De te spelen muziek 
wordt bepaald naar aanleiding van de 
aanmeldingen. Daarnaast zal er ook 
ruimte zijn om op het eigen instru-
ment te experimenteren en te impro-
viseren.

intensief spelen
“Meedoen betekent vijf dagen lang 
intensief spelen, luisteren en leren, 
maar ook plezier hebben, samen eten, 
af en toe van het zonnetje genieten 
in de binnentuin van het Klooster”, 
vervolgt Oktje. “Ik organiseer deze 
cursus omdat veel strijkerleerlingen 
gedurende het schooljaar vooral op 
zichzelf studeren. Een week lang in-
tensief samenspelen, kan een enorme 
motivatie zijn voor kinderen. Daar-
naast is het ook een sociale ervaring, 
om met elkaar, vanuit verschillende 
achtergronden te werken aan een 
eindresultaat, namelijk het concert op 
zaterdag 14 juli.”

Meer informatie en aanmelden
De kosten van deze zomercursus be-
dragen € 290,--. Dit bedrag is inclu-
sief een week musiceren van 09.00 
tot 18.00 uur, versnaperingen gedu-
rende de dag en eenvoudige lunch, 

alsmede bladmuziek en overig extra 
materiaal. Het minimaal aantal deel-
nemers bedraagt 10. Voor meer infor-
matie kan men terecht op de website 
www.klankenwoord.nl.
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juni via 
e-mailadres oktje@klankenwoord.nl.

Van maandag 9 juli tot en met zaterdag 14 juli kunnen kinderen tot 16 
jaar die een strijkinstrument bespelen terecht in Wijkaccommodatie 
klooster in de ruivenstraat 81. Hier wordt een week lang een zomercur-
sus voor bespelers van strijkinstrumenten gegeven. Op zaterdag 14 juli 
wordt de muziekweek afgesloten met een concert om 15.00 uur, toe-
gang vrij.

Zomercursus voor strijkinstrumenten

MUZiekCentrUM
Deze zomercursus is alvast een voor-
proefje van het muziekcentrum, dat 
in september in het Klooster van start 
gaat. In het nieuwe muziekcentrum 
gaan zich in ieder geval de gitaaraca-
demie en de vioolschool Oktje Lam-
bermont vestigen. Tevens zijn zij de 
drijvende kracht achter dit project. 
Verder is er ook ruimte voor klassiek 

zang en zang lichte muziek en voor 
het instrument saz dat veel gespeeld 
wordt in de traditionele Turkse mu-
ziek. Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan het verkrijgen van subsi-
die voor het muziekcentrum. De cul-
tuurscout van deelgemeente Noord 
steunt het initiatief.

De Bruisende Woensdag op woens-
dag 23 mei op het schoolplein van 
basisschool De Klimop stelde via 
taalspelen taal centraal, waarbij ook 
natuurkennis belangrijk was: zaaien, 
groeien, herkennen.
De kids waren gecharmeerd door de 
workshop robotdansen.
Beeldend kunstenaar Paula van Els-
hout presenteerde ontwapende bloe-
mentuilen van vilt en leer. Kinderen 
en moeders wisten er een vijftigtal 
van te maken.
Het kindercircus was natuurlijk van 
de partij en oogstte veel succes. Groot 
applaus gaven de Klimopkids.
De acrobatengroep IJs en Weder 
zorgde voor de relevatie van de dag. 
Uit een televisie komt een wonder-
mooie vrouw. Zinderende acrobatiek 
volgde, vol omhelzing en romantiek. 
Het blijkt een illusie die weer in het 
toestel glipt.

Week 
van de 
amateur-
kunst
De landelijke Week van de Amateur-
kunst (WAK) komt eraan. Vanaf 2 tot 
en met 9 juni zijn in gemeenten door 
heel Nederland activiteiten te bezoe-
ken, waarbij de passie en het plezier 
van amateurkunst centraal staan.
Ook Rotterdam doet mee aan deze 
Week van de Amateurkunst en geeft 
aan amateurkunstenaars de gelegen-
heid om hun passie met een groot 
publiek te delen. Iedereen is welkom. 
Van kunstinstelling tot particulier als 
groep of individueel. Ballet, break-

dance, olieverf, graffiti, van fanfare 
tot dj-sets en van Griekse tragedies 
tot improvisatietheater, er is van alles 
mogelijk.
U kunt op verschillende manieren 
bijdragen. Bied bijvoorbeeld een (gra-
tis) workshop aan tijdens de WAK of 
treedt op met cursisten of leerlingen. 
Een wedstrijd of talentenjacht organi-
seren behoort ook tot de mogelijkhe-
den. Ruimte beschikbaar stellen voor 
optredens en exposities kan ook of 
hou een open dag tijdens de WAK.

Meer informatie
Wilt u meer weten of aanmelden? Ga 
dan naar de website www.wakrotter-
dam.nl.

Fancy Fair 
Een poppenspeler, een kei van een 
DJ met een kleine robot, een enorme 
schuimmachine die het plein omto-
verde in een warm bad: alle ingredi-
enten voor een gezellige bruisende 
middag waren op zaterdag 26 mei bij 

het Meiboomfeest op het Snelleman-
plein aanwezig.
Naast de spetterende workshops tooi-
den tal van plantenbakjes de grote 
tafels. Kids en mama’s gingen op de 
planttoer.
Wie nu langs het Snellemanplein 
komt, kan zijn ogen niet geloven: 
Noord full color!

Bruisende Woensdag 
De klimop

technisch 
Zwaanshals
Naast een spannend voetbaltoernooi, 
ging het er op woensdag 9 mei bij 
het braakliggende terrein aan het 
Zwaanshals en de Wolstraat wel bij-
zonder technisch aan toe.
Kapstokjes met tal van versierin-
gen werden aaneengelast en de kids 
hanteerden de grote zeefdrukpers. 
Allerlei technische snufjes worden 
uitgeprobeerd. Buyakano de Brazili-
aanse trommelgroep met talentvolle 
zangeres trok met een stoet kinderen 
de buurt rond en wist een aandachtig 
publiek aan zich te binden.
DJ Ulrich’s zoon showde met een 
echt robotpak met afstandsbediening. 
De typische danspasjes oogsten kre-
ten van bewondering. Het pak met de 
knipperlichtjes imponeerde de klein-
tjes.
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Van maandagavond 4 juni tot 
en met donderdag 7 juni kan 
er tijdens de traditionele nOOrD-
4DaagSe vanaf 19.00 uur flink door 
de Deelgemeente Noord worden ge-
wandeld. Het project Tweede Huis 
organiseert mee. Wie trekt de stevige 
stappers aan?
Op vrijdag 8 juni wordt van 
12.00 tot 16.00 uur op het school-
plein van basisschool De Klimop rond 
het thema ‘duurzaamheid en kwali-
teit’ een gilDeFeeSt gehouden. Van 
de middeleeuwen tot aan de moderne 
tijd, er is allerlei werk van vakmensen 
te zien. Komiek Chris Gurney zorgt 
voor de vrolijke noot.
Op zaterdag 9 juni is er van 
14.00 tot 17.00 uur op het Heer 
Vrankeplein de inmiddels fameuze 
StreetCHallenge, met BN-ers, 
sprint, BMX-fietsen, graffiti, rappers 
& cheerleaders. Ook is er muziek en 
zijn er sportworkshops.
Op woensdag 13 juni vindt van 
13.00 tot 16.00 uur in zowel de 
Agniesestraat als de omgeving van 
het Klooster voor alle kinderen de 
StraatSPeelDag plaats: je heerlijk 
op straat uitleven, met vele straatspe-
len, pannakooi, muziek, dans en acro-
batiek.
Op zaterdag 16 juni organiseren 
de Jonge Honden van 13.00 tot 18.00 
uur op het Pijnackerplein het DanCe 
anD art-SPektakel. Jongeren la-
ten zien wat er in hun wereld te koop 
is. Ook is er een FAMILIEDAG / 
BEESTENBOEl, waarbij onvermoede 
kindertalenten voor het voetlicht zul-
len treden.
Op dinsdag 19 juni is er van 
17.00 tot 21.00 uur in de Kook-
studio van Kook Met Mij Mee aan de 

Agniesestraat 111b voor buurtbewo-
ners een WOrkSHOP Plantaar-
Dig kOken. Kijk voor meer informa-
tie op de website kookmetmijmee.nl.
Op donderdagavond 21 juni 
vindt van 19.30 tot 22.00 uur 
aan de Rotte het nu al traditionele 
JOngerenPODiUM OP De rOtte 
plaats, tal van originele muziekacts 
laten zich horen. Swing it out!
Op vrijdagavond 22 juni kan 
men van 19.30 tot 22.00 uur 
aan de Rotte heerlijk genieten van 
ZOMerMUZiek OP De rOtte. 
Wordt het net als vorig jaar op het 
eind knallen met vuurwerk?!
Op zaterdag 23 juni wordt van 

17.15 tot 20.00 uur in de Agnie-
sestraat een WiJkDiner georgani-
seerd, gezellig met de hele buurt aan 
tafel.
Op zondag 1 juli is het de speciale 
dag voor alle Surinamers, wanneer 
van 15.00 tot 18.00 uur op het Pijnac-
kerplein op zeer kleurrijke manier 
keti kOti wordt gevierd. Er is de 
traditionele optocht, muziek en een 
modeshow. Special guest is de Com-
pagnie of Balls.
Van maandag 2 juli tot en met 
vrijdag 5 juli wordt van 12.00 tot 
16.00 uur in sporthal Snelleman (bin-
nen- en buitenlocatie) het wonder-
lijke VakantiePaleiS gehouden, 

Wat is er in juni (en juli) allemaal 
hoe laat waar te doen?

inclusief Vredesfabriek. Hier wordt je 
gericht op respect en bewustwording 
van je eigen handelen. Entree € 1,50.
Op zondag 8 juli is het van 
14.00 tot 18.00 op het Johan 
Idaplein weer genieten van het zonni-
ge strand met het sportieve BeaCH-
BaltOernOOi.

Voor elke hoofdfilm wordt een korte 
film vertoond van een jonge Rotter-
damse filmmaker, met een introduc-
tie door de maker zelf. Alle films wor-
den (waar verkrijgbaar) in full-HD-
kwaliteit vertoond.

Entree € 3,-- per voorstelling. Zaal/
bar open om 19:00 uur, start filma-
vond om 19:30 uur.
Het Klooster is geopend tot 23.30 uur, 
zodat er na afloop van de film in de 
foyer nog wat gedronken kan worden. 
Bier & wijn kosten€ 1,50.

  PrOgraMMering 
  in JUni

MaanDag 4 JUni
“Shutter island” (regie: Martin 
Scorsese, 2010, drama/mystery/thril-
ler) Topregisseur Martin Scorsese en 
topacteur Leonardo DiCaprio hebben 
de handen weer ineen geslagen met 
als resultaat deze bloedstollende thril-
ler. Wanneer U.S. Marshal Teddy Da-
niels in het gesticht voor gestoorde 
criminelen op Shutter Island aan-
komt, neemt wat een routineonder-
zoek lijkt al gauw een onheilspellen-
de wending. Naarmate het onderzoek 
vordert en Teddy meer verbijsterende 
en angstaanjagende feiten over het 
eiland blootlegt, ondervindt hij dat 
er bepaalde plekken zijn die je nooit 
meer loslaten.
Met: Leonardo DiCaprio, Ben Kings-
ley; 16 jaar e.o.

MaanDag 11 JUni
“Crazy, Stupid, love” (regie: 
Glenn Ficarra, 2011, comedy) 
Cal Weaver (Steve Carell) is een de-
gelijke veertiger die denkt dat zijn 

huwelijk perfect is, totdat zijn vrouw 
Emily (Julianne Moore) een scheiding 
aanvraagt. Cal is weer vrijgezel en 
voelt zich verloren. Maar dan ontmoet 
hij Jacob Palmer (Ryan Gosling), een 

ware ladykiller die hem helpt de liefde 
en zijn mannelijkheid terug te vin-
den. Terwijl ongepaste verliefdheden 
en romantische ontmoetingen de re-
vue passeren, ontdekken Cal en Jacob 
dat een player zijn zonder de juiste 
partner niet alleen dwaas en dom is: 
het is onmogelijk!
Met: Steve Carell, Ryan Gosling, Juli-
anne Moore; 6 jaar e.o.
Voor informatie over de overige voor-
stellingen in juni kan men terecht op 
de website van de Kloosterbioscoop.
Word vriend op Facebook om op de 
hoogte te blijven van de nieuwe pro-
grammering en ontwikkelingen.

reserveren
Reserveer een kaartje door een mail 
te sturen naar mailadres kloosterbi-
oscoop@gmail.com, o.v.v. de film en 
bijbehorende datum.

elke maandagavond draait 
er in de kapelzaal van het 
klooster Oude noorden aan 
de ruivenstraat 81 een 
mooie speelfilm, met een 
gevarieerd aanbod voor een 
breed publiek uit noord en 
de rest van rotterdam. 

Programma juni kloosterbioscoop



Er wordt hard gewerkt om per 1 sep-
tember in Het Klooster een prachtig 
Wijkmuziekcentrum te realiseren. 

Maar zo lang wil Buurthuis Mo-
zaïek niet wachten. Kinderen 
kunnen zich daarom nu al aanmel-
den voor het Muziekatelier, dat in 
het Buurthuis aan de Schommel-
straat van start is gegaan.

Stel je voor: in het prachtige wijkge-
bouw Het Klooster zomaar binnen 
kunnen lopen om na schooltijd, in 
het weekend of de vakantie deel te 
nemen aan allerlei leuke muziekac-
tiviteiten! Dat is wat Buurthuis Mo-
zaïek gaat doen in Het Klooster.
De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Zo kun je straks terecht in het 
Muziekatelier. Een gezellige ruimte 
waar altijd muziek aan staat, steeds 

een ander soort. Je kunt er activitei-
ten doen die allemaal met muziek te 
maken hebben. Muziekinstrumen-
ten knutselen, workshops over in-
strumenten, zang en dans, muziek 
beluisteren en optredens bekijken.
Als je goed je best doet, en enthou-
siast bent, ga je na een poosje door 
naar het muziektheater voor het 
instuderen van een musical, leer je 
een echt instrument te bespelen in 
de muziekstudio of ga je repeteren 
met een orkest!
Dat is allemaal gepland voor medio 
september. Zover is het helaas nog 
niet. Kun je echter niet meer wach-
ten? Elke woensdag en zaterdag kun 
je in Buurthuis Mozaïek alvast met 
meedoen aan het Muziekatelier, vol 
workshops, zang, dans en creativi-

	 	

pagina 8                nr 44 - juni 2012

Muziekatelier van start

COlOFOn 
Noorderzon	is	een	uitgave	van	Sonor	Steunpunt	
Opbouwwerk	Oude	Noorden/Agniesebuurt,	
welke	10x	per	jaar	gratis	huis	aan	huis	wordt	
verspreid.	Oplage	12.000	stuks.	
Kopij	inleveren	uiterlijk	18	juni	2012
Verschijnings-datum	volgend	nummer	rond	
7	juli	2012

reDaCtieaDreS
3e	Pijnackerstraat	6b
3035	CK	Rotterdam
Tel.	010	-	443	06	06	/	06	-	4572	4536
Email:	hanoorderzon0@gmail.com
(let	op:	‘0’	=	een	nul,	géén	‘o’)

reDaCtie
Hans	Arts,	Monique	van	Groningen,	
Ed	de	Meijer	en	Johannes	Odé

MeDeWerkerS aan Dit nUMMer
Virginia	Ashruf,	Buurthuis	Mozaïek,	Paula	van	
den	Elshout,	Guido	de	Groot	/	stichting	Kito	
Events,	Emelina,	Jongerencentrum	Het	Klooster	
(SBA),	Kloosterbioscoop,	Oktje	Lambermont,	
Jan	Meyer	/	Rotterdams	Volkstheater,	Marcel	
Niehoff,	Paul	Raterman,	Speeltuin	het	Noorden,	
Marcel	Speet,	Michel	Uiterwijk,	Debby	Vermeulen,	
Roland	van	Wageningen,	Wijktijgerpers-bureau	
Erasmusbuurt-Agniesebuurt/Hoedje	van	Papier	
en	Patrick	Zwiers.

OPMaak: Bureau404	

Buurthuis Basta  
Schoterbosstraat 17  
3032 CN Rotterdam  
Tel. (010) 467 86 52  
  
Buurthuis Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 LG Rotterdam
Tel. (010) 466 37 34

Stichting kinderparadijs 
Meidoorn
Meidoornstraat 47
3036 WC Rotterdam
Tel. (010) 467 80 70
info@kinderparadijs.net
www.kinderparadijs.net
• KinderKunstClub
  Insulindestraat 248
  (do. 15.30-17.00 uur)

Wijkgebouw klooster 
Oude noorden  
Ruivenstraat 81  
3036 DD Rotterdam
kloosteron@senr.rotterdam.nl
contactpersoon/bedrijfsleider: 
Hans de Haan

Jongerenwerk 
Stichting Buurtwerk alexander
Hammerstraat 51 (ingang om de 
hoek Ruivenstraat)
3036 MC Rotterdam
Tel. (010) 266 87 52
info@buurtwerk.nl (o.v.v. Oude 
Noorden)

SOnOr Steunpunt Opbouwwerk 
Oude noorden - agniesebuurt 
3e Pijnackerstraat 6 b 
3035 CK Rotterdam  
Tel. (010) 443 06 00

Servicepunt Oude noorden - 
agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6 b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44
Maatschappelijk	Werk	Noord
Noordsingel 250
3032 BN Rotterdam
Tel. (010) 443 07 00

Stichting Ouderenwerk noord
Eudokiaplein 33 a
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 244 82 40
Inloopspreekuur: 
Ma., di. & do. van 10.00-12.00 
uur. Op dinsdag zijn Turkse & 
Marokkaanse cultuurtolken 
aanwezig.

Sociaal raadslieden
Servicepunt Oude Noorden - 
Agniesebuurt
3e Pijnackerstraat 6 b
3035 CK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 44 (op af-
spraak)

Stichting Havensteder 
(voorheen Com.Wonen) 
Heer Bokelweg 121  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010) 890 25 25  
 
Stichting Havensteder
(voorheen woningstichting PWS)
Schiekade 730
3032 AL Rotterdam
Tel. (010) 750 69 00

Woonstad rotterdam
Wijkteam Oude Noorden
1e Pijnackerstraat 64
3036 AP Rotterdam
Tel. (010) 440 88 00

Buurtbemiddeling noord
Agniesestraat 125
3032 TH Rotterdam
Tel. (010) 265 62 48

Deelgemeente noord
Eudokiaplein 35
3037 BT Rotterdam
Tel. (010) 443 99 99

kinderdam
Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam
Tel. (010) 443 00 33

gemeente  rotterdam  
Tel. 14010
Voor al uw vragen, klachten of 
andere meldingen, 24 uur /dag

Pedagoog Opvoedwinkel 
twinkeltje noord
Ruivenstraat 81
3036 DD Rotterdam
Tel. (010) 467 43 65
Openingstijden:
di. 11.00-12.30 en 13.00-16.30
wo. 08.30-12.30 en 13.00-16.30
do. 08.30-14.30
Pedagogisch spreekuur:
di. 13.30-15.30 (inloop)
wo. 08.30-10.30 (inloop) en 
10.30-12.30 (op afspraak)

BaSiSSCHOlen
OBS De klimop  
Rembrandtstraat 27  
3035 LL Rotterdam  
Tel. (010) 466 68 95  

Het Plein
Benthuizerstraat 101
3035 CN Rotterdam
Tel. (010) 465 78 46

Hildegardisschool  
Verbraakstraat 7  
3036 MR Rotterdam  
Tel. (010) 465 68 40  

Combinatie ‘70
Louwerslootstraat 135
3036 PV Rotterdam
Tel. (010) 466 35 37

De Fontein   
Hoyledestraat 25  
3036 LP Rotterdam  
Tel. (010) 465 93 66  

Prinses Julianaschool
Snellemanstraat 47
3035 WK Rotterdam
Tel. (010) 466 15 51

VOOrtgeZet OnDerWiJS
grafisch lyceum rotterdam 
Heer Bokelweg 255  
3032 AD Rotterdam  
Tel. (010)  880 25 00  

lodewijk rogier College
• vestiging Zomerhof
  Noordsingel 72
  3032 BG Rotterdam
  Tel. (010) 465 50 55
• Vestiging Hildegardis
  Walenburgerweg 35
  3039 AC Rotterdam
  Tel. (010) 465 74 38

accent Praktijkonderwijs 
Centrum
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
Tel. (010) 465 10 36

Sociaal Medisch kinderdag-
verblijf Dikkertje Dap noord
Heer Kerstantstraat 48
3036 NN Rotterdam
Tel. (010) 411 50 43

teit. Ook jouw ideeën zijn welkom, 
dus doe mee!
Meer info of aanmelden? Stuur dan 
je mailtje naar :
miranda.debruijn@stwn.nl.

Op woensdag 30 mei wordt 
op het ammersooiseplein 
aan portefeuillehouder Ha-
rika het boekwerkje ‘Op-
voeden in de agniesebuurt’ 
overhandigd.

Zo’n twintig Marokkaanse moe-
ders van diverse leeftijden uit de 
Agniesebuurt maakten in samen-
werking met de Stichting Kunst-
zinnige Vorming Rotterdam dit 
sympathieke en onthullend boek-
werkje. Het omvat, gezien vanuit 
de Marokkaanse achtergrond, het 
hele opvoedingsproces: de tradi-
tie, de verandering, de betrokken-
heid, de kameraadschap, de rol-

len van de ouders, de onderlinge 
steun bij de vrouwen, de mannen-
discussie en de voortschrijdende 
ontwikkeling. Uit het boekje blijkt 
duidelijk hun inzet en worsteling 
en geeft een heel ander beeld dan 

we via de media voorgeschoteld 
krijgen. Wat vooral opvalt is de 
grote humor in het boekje, dat je 
in één adem uitleest.
Het boekje ‘Opvoeden in de Ag-
niesebuurt’ is verkrijgbaar bij de 
welzijnsinstellingen. Het wordt 
booming.

een wonderlijk 
boek over 
OPVOeDing

De kinderkunstwerken op de 
kindvriendelijke route nemen 
gestadig toe. na ‘de Dakgoot-
loper’, ‘de Muurbei’ en ‘de 
leeuwenharp’ worden op 27 
juni en 29 augustus respectie-
velijk ‘de kiwikauwer’ en ‘de 
Waterhaas’ onthuld. 

Naast kinderkunst krijgt ook het ge-
velgroen vorm. De firma Mosterd en 
de Winter levert in de Gerard Schol-
tenstraat twee groene gevels af. De 
overige gevels worden in het najaar 
onder handen genomen. 
Een dertigtal nieuwe geveltuinen 
worden op de Kindvriendelijke Rou-
te aangebracht. Daarnaast worden er 
door de kids in september 25 boom-

spiegeltuinen beplant en vervolgens 
verzorgd. 
Het Snellemanplein en het Bleis-
wijkplein worden gevoelig vergroend 
en met bomen omzoomd. Op 2 juni 

kinDer-
BUUrt 

Kinderen kunnen soms fantas-
tisch de clown uithangen

was hierover een inspraakronde bij 
het Steunpunt Opbouwwerk aan de 
3e Pijnackerstraat 6b.
Het schoolplein van de Prinses Julia-
naschool werd netjes glad gestreken.

MUZiekatelier 
Woensdagmiddag 
atelier 1: 13.00 - 14.30 uur 
atelier 2: 14.30 - 16.00 uur
Zaterdagmorgen 
atelier 1: 9.30 - 11.00 uur, 
atelier 2: 11.00 - 12.30 uur
leeftijd 
8 t/m 10 jaar (groep 5 en 6)
locatie Buurthuis Mozaïek 
Schommelstraat 69 
kosten: € 0,50 per keer
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dies is de route bepaald. Niet al-
leen wordt de KiWi-route groener 
en veiliger, ook worden er kinder-
kunstwerken langs de route ge-
plaatst om de route aantrekkelijk 
en zichtbaar te maken. Door de 
kunstwerken door de kinderen te 
laten ontwerpen, worden zij direct 
betrokken bij de route

Project KiWi is in 2006 in het le-
ven geroepen door de Gemeente 
Rotterdam, als ontwikkelingspro-
gramma Rotterdam Kindvriende-
lijk. KiWi staat voor Kindvriende-
lijke Wijk en het project heeft dan 
ook tot doel verschillende wijken 
in Rotterdam kindvriendelijker te 
maken. Het Oude Noorden Zuid 
is ook uitgekozen en na veel stu-

De Wijktijgers zijn jonge jour-
nalisten die op zoek gaan naar 
nieuws in de wijk. Elke woens-
dagmiddag komen we samen in 
het Kinderparadijs in de Mei-
doornstraat. Wij zoeken niet alleen 
leuk en gezellig nieuws, maar kij-
ken ook kritisch naar de mensen 
en de omgeving om ons heen. Zo 
hebben we ons begin van dit jaar 
bezig gehouden met veiligheid in 
de wijk. Ook de kindvriendelijke 
route in de wijk is een onderwerp 
dat wij belangrijk vinden.
Vorige maand zijn we begonnen 
met het laatste blok voor de zo-
mervakantie. Daarom een toepas-
selijk thema: FEEST! De komende 

DOOr: aSHWarya
Vandaag,	 woensdag	 25	
april,	zijn	wij	met	de	Wijk-
tijgers	 naar	 de	 onthulling	
van	 de	 Leeuwenharp	 van	
de	 Kindvriendelijke	 Route	
gegaan.	 Toen	 we	 er	 aan-
kwamen	 zagen	 we	 hele	
grote	 gekleurde	 tenten.	
Ook	 hebben	 we	 mensen	
geïnterviewd.	We vroegen 
aan ze: Wat doet u hier, 
wat vindt u van het weer 
vandaag?	 En	 we	 hebben	
ook	 gezien	 dat	 mensen	
gingen	dansen.	
Wat vindt u van het weer 
van vandaag?
Vreselijk,	 ze	 mogen	 wel	
een	 hele	 grote	 tent	 neer-
zetten.
Woont u hier in de buurt?
Ja.
Wat doet u hier vandaag?
Ik	 ga	 zo	 spelen	 in	 mijn	
band	 met	 de	 familie.	 Ik	
speel	Braziliaanse	muziek.	
Daarna	hebben	we	iemand	
anders	geïnterviewd.
Waarom komt u hier?
Mijn	 dochter	 zit	 hier	 op	
school	 dus	 ik	 dacht,	 even	
kijken	wat	er	is.
Wat vindt u van het weer?
Vreselijk.

DOOr: MelikenUr en 
MeeSter PiM
We	 gingen	 weg	 vandaag,	
bij	 de	 Gerard	 Scholten-
straat,	daar	zagen	we	een	
klein	park	waar	een	kunst-
werk	 hing	 van	 de	 KiWi	
(kindvriendelijke	wijk).	Dit	
was	de	Muurbij.
Toen	 gingen	 we	 naar	 de	
Leeuwenharp,	 daar	 zagen	
we	 een	 theater,	 een	 pof-
ferman	 met	 poffertjes,	
een	groot	plein,	een	trom-
melman	en	een	grote	tent.	
We	 hadden	 wel	 de	 ope-
ning	gemist,	dat	was	niet	
leuk.	 Op	 het	 plein	 zag	 ik	
een	meneer,	Ed.	Ed	had	het	
daar	 leuk,	 omdat	 er	 mu-
ziek	gemaakt	werd.	Er	was	
ook	 theater	en	hij	werkte	
bij	het	plein.	En	oja,	hij	 is	
al	62	jaar.
Hans	 was	 er	 ook,	 hij	 was	
daar	om	te	trommelen	en	
hij	kwam	met	een	vriend.	
En	 hij	 wilde	 hier	 komen	
omdat	 het	 gezellig	 is.	 Ik	
hoop	 dat	 de	 kinderen	 nu	
veiliger	 kunnen	 zijn	 in	 de	
buurt.

DOOr: WaSSiMa
We	hebben	vandaag	foto’s	
gemaakt	 en	 we	 zijn	 naar	
de	onthulling	van	de	Leeu-
wenharp	geweest.	Ik	vond	
het	niet	 leuk	dat	het	ging	
regenen	en	 ik	ben	 te	 laat	
gekomen	 voor	 de	 onthul-
ling	 van	 de	 Muurbij.	 Er	
waren	 optredens,	 er	 was	
een	 band	 en	 er	 gingen	
mensen	dansen.	Je	kon	er	
ook	knutselen	want	je	kon	
leeuwenmaskers	 maken.	
Je	 kon	 er	 ook	 poffertjes	
krijgen.

DOOr: SUSHMita
Vandaag,	 woensdag	 25	
april,	 zijn	 wij	 naar	 de	
onthulling	 voor	 de	 Kind-
vriendelijke	 route	 (KiWi)	
gegaan.	 We	 hebben	 twee	
mensen	 geïnterviewd:	
Hans	en	Ed.	Vandaag	heb-
ben	we	ook	een	toneelstuk	
van	de	Donderelf	gekeken.	
Ze	 maakten	 ook	 muziek	
op	 een	 harp.	 Wanneer	 de	
muziek	begon,	gingen	een	
paar	 mensen	 dansen	 en	
daar	hebben	we	foto’s	van	
gemaakt.	 Je	 kon	 ook	 een	
Leeuwenharp	maken.

Wijktijgers is een project van Stichting Hoedje van Papier in samenwer-
king met het Kinderparadijs Meidoorn, kijk voor meer informatie op de 
website www.stichtinghoedjevanpapier.nl.

weken gaan wij op zoek naar leuke 
activiteiten en feesten in de wijk 
om daar verslag van te doen. Deze 
maand: Muurbij en Leeuwenharp 
sieren Oude Noorden
Woensdag 25 april was het groot 
feest op de Tollensstraat. De 
Muurbij én de Leeuwenharp, het 
tweede en derde kunstwerk van 
de Kindvriendelijke Route in het 
Oude Noorden, werden feestelijk 
onthuld. De poffertjeskraam, ge-
zellige muziek en natuurlijk de 
Wijktijgers waren aanwezig op dit 
festijn.
Vandaag mochten wij twee nieuwe 
Wijktijgers verwelkomen, dus wel-
kom Ashwarya en Sushmita!

kindvriendelijke route

Fontein Spetters 
naar Surfschool 
Hoek van Holland

verschillende sporten op de beach. 
Denk hierbij aan volleybal, voet-
volley, badmintonnen en strand-
balvoetbal.
Verder zijn er voor de kleine kin-
deren nog tal van andere leuke 
activiteiten. En dit allemaal onder 
het genot van de zomerse muziek 
van de DJ!
Het team van Jongerencentrum 
Het Klooster nodigt u van harte uit 
om een kijkje te komen nemen op 
het festival en misschien trapt u 
ook wel een balletje mee!

De 3e editie van het Beach-
sports Festival rotterdam komt 
er aan! Jongerencentrum Het 
Klooster (SBA) organiseert op 
zondag 24 juni voor jong en oud 
opnieuw dit grootse Beachsports 
festival! Vorig jaar was het al een 
groot succes, dat willen ze dit jaar 
nog een keer overdoen!

Op het festival zul je net als vorig 
jaar verschillende programma’s 
zien op het podium. Na een pan-
nakooi, springkussen zijn er ook 

Het evenement begint zondag-
middag 24 juni om 13.00 uur en 
eindigt om 17.00 uur. Al deze zo-
merse gezelligheid vindt plaats op 
het Wilgenplantsoen in het Oude 
Noorden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Azzeddine Az-
zaoui, per e-mail Azzeddine.Az-
zaoui@buurtwerk-alexander.nl of 
door te bellen met telefoonnum-
mer 06 – 3955 6800.

Beachsports Festival

bodyboarden. Met Juf Ingrid kon-
den de leerlingen krabbetjes zoe-
ken langs de waterkant en strui-
nen door de duinen.
Kortom: een dag vol uitdagende 
speel- en leermomenten. Meester 
Freek van de Surfschool heeft er 
voor onze leerlingen een gewel-
dige dag van gemaakt!!

Op maandag 21 mei zijn alle 
kinderen van basisschool de 
Fontein naar de Surfschool van 
Hoek van Holland geweest!
De leerlingen van groepen 1 t/m 3 
hebben heerlijk in het speeltuintje 
gespeeld en natuurlijk met al dat 
zand. De leerlingen van groep 4, 5, 
6 en 7/8 zijn gaan golfsurfen en 

WiJktiJgerPerSBUreaU 
‘MUUrBiJ en leeUWenHarP Sieren OUDe nOOrDen‘

Geen golf is mij te hoog
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Als familiale verrassing beland ik 
in Dubai, een onwerkelijke wereld. 
Dubai, een oliestaatje met 2 mil-
joen inwoners, is als een spelden-
kussen waar honderden torens met 
de grilligste vormen ingeprikt zit-
ten: van soepstengels tot speerpun-
ten van een kilometer hoog.
In 1930 woonden ze hier nog als 
parelvissers in lemen hutten, in 
een aaneen gekleide medina en in 
grote luchtige bedoeïententen. In 
1950 trad de modernisering in en 
in de zestiger jaren werd de olie-
rijkdom ontdekt die zorgde voor 
een aardverschuiving.
Samen met 6 andere oliestaatje 
met telkens een sjeik aan het hoofd 
vormde Dubai in 1971 de Verenig-
de Arabische Emiraten. Dubai is 
het welvarendst, gevolgd door Abu 
Dhabi.

‘kopvodden’
Alles is hier ‘big’. De Dubai Mall 
is de grootste van de wereld met 
4.000 winkels, waarbij alle grote 
merken zijn vertegenwoordigd. Je 
kunt er schaatsen en skiën (midden 
in de woestijn!). Onder reusachtige 
koepels klateren Italiaanse fontei-
nen met stoere klassieke paarden. 
Langs hoge muren stort een wa-
termassa naar beneden met daarin 
beelden van duikers.
Dubai heeft 200 nationaliteiten en 
is multicultureler dan Rotterdam. 
Leuk voor Wilders: naast mini-
jurkjes en jeanshorts die slipjes 
benaderen, kan je bij Gucci en Ar-

ter. Van november tot maart is het 
weer schitterend (25 graden). In de 
zomer de woestijn intrekken staat 
gelijk aan een crematie. Voor de 
Hollanders: fietsen in de winterpe-
riode is hier erg populair. Het voed-
sel is van A-kwaliteit.

‘Pirates of the Caribean’
Op ons eerste uitstapje belanden 
we in de oude zouk, die volledig is 
gerestaureerd. De overhangende 
doeken zijn vervangen door een 
schitterend houten gewelf. Je wordt 
bestormd door Pakistani die je zo 
omkleden in een Dubaiaan. Reda 
moesten we echt ontzetten.
Voor twee euro koop je mooie gla-
zen torens met verlichting. Als een 
kleinood worden ze in een soort ju-
welenkistje ingepakt.
In een houten watertaxi steken 
we de kreek over, een stuk zee dat 
landinwaarts is getrokken. Over-
al liggen antieke schepen, oude 

mani ook ‘kopvodden’ kopen voor 
€ 2.000,-- per stuk.

De originele bevolking
Eén vijfde van de bewoners bestaat 
uit originele Dubaianen. Volgens 
onze Pakistaanse gids (geboren in 
Bahrein) slapen ze overdag en wor-
den ze ‘s avonds wakker. Ze zijn 
allemaal rijk, hebben 3 auto’s per 
persoon en wonen in villa’s van 15 
tot 60 miljoen euro.
Ze zijn statig gekleed in hun witte 
gelebba’s en Palestijnse sjaals om 
het hoofd. Ze paraderen als een he-
renvolk met hele families. De vrou-
wen zijn gekleed in de meest exqui-
se stoffen met fijne hoofddoeken in 
allerlei vormen, van charmant tot 
een fijne spleet of een gezichtsbe-
dekkende voile. Tegen die achter-
grond prijken de D en G tassen, de 

gouden sieraden en het elegante 
schoeisel met hoge hakken.

Crematie
Iedereen die werk heeft kan in 
Dubai wonen, zijn baas zorgt voor 
huisvesting en een auto. Is het 
werk afgelopen dan ga je terug. De 
salarissen zijn bescheiden maar 
nergens hoeft belasting op betaald 
te worden en de gezondheidszorg 
is gratis. Dubai heeft een blok van 
12 km2 aan ziekenhuizen, zowel 
openbaar als particulier. De open-
bare gezondheidszorg is uitzonder-
lijk van betere kwaliteit.
Benzine is hier goedkoper dan wa-

vrachtboten die de vergelijking met 
de ‘Pirates of the Caribean’ kunnen 
doorstaan. Ze zijn omgebouwd tot 
plezierboten, waarop je ‘s avonds 
heerlijk kunt eten en shows kan 
bewonderen, al varend door een 
sprookjesland.

Bollywood smaakt
Aan de overkant belanden we in 
een compleet Bollywood met dui-
zenden kleine zaakjes met veel 
kleur en fleur. Je kunt hier zowat 
alles krijgen, van je huwelijksuitzet 
tot auto-onderdelen. We gaan af op 
de geur van een bakkerij waarbo-
ven zich een miniem restaurantje 
bevindt. Nooit hebben we zo lekker 
gegeten: verse groenten op een dik-
ke plank in de oven met pepersteak, 
sandwiches en heerlijke rijstmix.
Van Bollywood gaat het naar de 
goudmarkt, 3.000 zaken op een 
gebied van 4 vierkante kilometer. 
Goud is hier niet belast en relatief 
goedkoop. Veel sieraden zijn aan 
de zware kant, maar er is ook het 
artistieke en vernieuwde werk. Het 
wordt hier kijken en niet kopen.

Op Safari
Het wordt tijd voor avontuur. ‘s 
Anderdaags gaan we op safari door 
de woestijn. We worden opgehaald 
door een kleine Egyptenaar met een 
jeep Toyota, spiksplinternieuw, met 
voor- en achterwielaandrijving. De 
man vertelt met een droog gezicht 
veel grapjes. Hij is blij dat hij met 
ons Arabisch kan spreken en slooft 
zich enorm uit. We maken een do-
denrit over de woestijnduinen. Nu 
eens duiken we de diepte in, dan 
hangen we helemaal schuin tegen 
een duinwand. We racen naar een 
top om daar te balanceren en ver-
volgens naar beneden te gieren.
Dit is niets, verklaart de man, straks 
na de barbecue komt de vervolgrit. 
Reda’s maag heeft nu al de nodige 
problemen, na een welkome stop 

voor de romantische foto’s weet hij 
zich te herpakken.

kamelenvlees
In een oase in de woestijn worden 
we als koningen onthaald met ve-
gabroodjes, water, fris, henna, ver-
kleedpartijen en wervelden shows 
met buikdanseressen, stokken-
zwaaiers en vooral draaiende sou-
fi’s. Je kan kameel rijden en darten. 
De werveling en kleurenpracht van 
de steeds ronddraaiende soufi’s, 
met wel drie rokken die beurtelings 
als roterende schijven boven het 
hoofd worden gedraaid, is adembe-
nemend.
De vega barbecue is heerlijk. Naar 
keuze kan je ook vlees krijgen: kip, 
lam en gehakt. Onze gids had het 
over kamelenvlees (grapje).

Witte stranden
Dubai heeft prachtige brede stran-
den met fijn wit zand en een uiterst 
kalme zee, net een warm zwembad.
Het is vrijdag, zowat de enige vrije 
dag in Dubai. Hordes Pakistani en 
Indiërs gaan te water als ware het 
de Ganges. Ze grinniken wat om 
ons wit vel.
Veel later komen de grote Arabi-
sche families. Het zijn de mannen 
die met de kids het water induiken. 
Een ‘filmster’ houdt een fotosessie. 
Als de zon ondergaat wordt het ge-
heel nog sprookjesachtiger. Her en 
der zie je een jetski. Expats slepen 
een barbecue naar buiten. Surfers 
kunnen alleen maar peddelen in 
de rimpelloze watermassa. Relax 
baby!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ed de Meyer

Opbouwwerker ed de Meyer ging in de meivakantie 
met (Marokkaanse) vrouw Ouaffa en zoon reda ruim 
een week naar Dubai, van vissersdorp en bedoeïen-
tent tot skyscraper en multiculti metropool.

Oost West, Thuis Best

INTERNATIONAAL 
DUBai
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‘kunstkoopworkshops’
Ongeveer vijftig kunstenaars werden 
dit jaar door gastcurator Hugo Bon-
gers (secretaris van de Rotterdamse 
Raad van Kunst en Cultuur) uitge-
nodigd om vooral nieuw werk te cre-
eren en te tonen. Kwaliteit, enthou-
siasme en een klik met de wijk vor-
men daarbij de belangrijkste criteria, 
onder het motto ‘Van underground 
tot high end’.
Om de wijk – rondom het Noord-
plein - compleet in Route du Nord-
sferen onder te dompelen, worden 
ook het straatbeeld en de expositie-
ruimtes verlevendigd met verras-
sende guerrilla- en pop up-acties van 
muzikanten, voordragende dichters 
en schrijvers en kunstperformers. 
Daarnaast zijn er concerten en DJ’s 
in onder andere de vele cafés die de 
buurt rijk is.
Voor het eerst zal tijdens het Route 
du Nord-weekend geaccentueerd 
worden dat het ook een ideale gele-
genheid is om kunst te kopen. Kun-
stenaars zijn immers veelal aanwezig 
bij hun werk om dit informeel toe te 
lichten en tot een eventuele prijsaf-
spraak te komen. Voor beginners en 
geïnteresseerden biedt het Centrum 
Beeldende Kunst de zogenaamde 
‘Kunstkoopworkshops’.

Zeven manieren 
om in slaap te vallen
Route du Nord verwelkomt klin-
kende en spraakmakende namen als 
Frank Havermans, Observatorium, 
Sander Reijgers, Geert Mul, Lenny 
Oosterwijk, Babette Kleijn, Wim de 
Roo en Bo & DO.
Daarnaast zetten collectieven als 

concert op het Zwaanshals. De Rot-
terdamse bassist Bruno Ferro Xavier 
da Silva (Doodoo’s Coffee, Stöma, Dr. 
Schnitt) treedt solo op.

De Fabriek, Vice Venus en Platform 
RAS tijdelijke expositieruimtes ge-
heel naar eigen hand met tentoon-
stellingen, performances, feesten en 
andere happenings.
Bijzonder is het gebruik van Rotabs 
Style Center, het grote verzamelge-
bouw voor creatieve ondernemers 
op de binnenplaats tussen de Zaag-
molenkade en het Zwaanshals. Een 
centrale groepsexpositie wordt hier 
verzorgd door gastcurator Hugo 
Bongers: onder de naam ‘Zeven ma-
nieren om in slaap te vallen’ geeft hij 
hiermee een kijk op de veranderende 
verhoudingen tussen de seksen. 
Kunstenaars die hij hiervoor uitno-
digde zijn onder andere Petra Laaper, 
Tim Leyendekker, Martijn te Winkel 
en Tukker & Everwijn Instituut. Ga-
leries Bob Smit GALLERY, Galerie 
Frank Taal, Galerie Hommes, Gale-
rie IRIS CORNELIS, JOEY RAMO-
NE, ZIC ZERP GALERIE presente-
ren zich daarnaast in de winkelunits 
van Rotabs.
Maar ook het straatbeeld, waaronder 
het Noordplein en het Zwaanshals, 
krijgt een eigen aankleding door een 
bijzondere samenwerking tussen Col-
lectief Kamphorst, Ces 53 en 6 of 7.

Muziek
Bijzonder op het gebied van mu-
ziek is de Haags/Rotterdamse band 
Organisms, die zijn wortels heeft 
in illustere rockbands uit het nabije 
verleden als Incense, Spider Rico en 
Feverdream. De Rotterdamse singer/
songwriter Vera die al eerder met 
succes Route du Nord speelde, geeft, 
evenals Rotterdammer Lenya (Julia 
Reinhold) een intiem huiskamer-

Bruisende kunstroute 2012
rOUte DU nOrD-SFeren
Route du Nord ontstond in 2006 
als een bescheiden, door een 
groep enthousiaste lokale kunste-
naars georganiseerde atelierroute. 
Het groeide in zes jaar uit tot een 
grootschalige en prestigieuze 
kunstroute, waarin beeldende 
kunst, fotografie, design, architec-
tuur en mode van hoge kwaliteit 
aan bod komen en waar bijzon-
dere muziek en literatuur klinkt. 
Het laagdrempelige en feestelijke 
karakter van die informele begin-
dagen wordt daarbij altijd nauw-
lettend bewaakt en behouden.
Route du Nord hoort inmiddels 
bij het Oude Noorden en verle-
vendigt deze authentieke voor-
oorlogse buurt jaarlijks met een 
kleurrijk straatbeeld van kunst- en 
muziekliefhebbers, geïnteresseer-
den, professionals, kunstenaars 
en wijkbewoners. Nog meer dan 
dat is Route du Nord in zes jaar 
die lokale functie ontgroeid en 
ontpopt tot een laagdrempelige, 
maar ook serieus te nemen kuns-
troute waar geen liefhebber om-
heen kan.

Van vrijdag 22 t/m zondag 24 juni biedt het Oude noorden 
met route du nord voor de tiende (!) keer een bruisende 
kunstroute van uiteenlopende exposities, concerten, fees-
ten, literaire voordrachten en andere happenings. Plaats 
van handeling zijn galeries, winkels, horeca en tot tijdelijke 
expositieruimtes ingerichte renovatiepanden.

Rotterdam (Noord) heeft zo veel 
aan belevenissen en cultuur te bie-
den, dat alles bekijken in één dag 
niet te doen is. Om daar volledig 
van te kunnen genieten is er 
een nieuwe aanwinst: Bed and 
Breakfast “rotterdam noord” 
(BnB). Deze gezellige overnach-
tingsplek biedt een tweepersoons 
kamer op de begane grond met 
eigen toilet/douche en richt zich 
voornamelijk op toerisme en cul-
tuur. Zie voor meer informatie ook 
de website www.bnbrotterdam-
noord.nl.
Om het belang ervan te illustre-
ren is de BnB tijdens de “Nacht in 
Noord” op 28 april open gegaan 
met de toneel-performance “Kijk-
doos”. Het leuke aan de voorstel-
ling was dat het publiek in de Ge-
rard Scholtenstraat buiten op de 
stoep stond en naar de voorstelling 
keek die zich binnen in de bed and 
breakfast afspeelde. De voorstel-
ling gaf inkijk in het bnb-leven van 
Brigit en Babs (actrices Truus de 
Boer en Francine Uijttewaal) die 
ieder vanuit eigen beweegredenen 
op zoek zijn naar cultuur in Rot-
terdam Noord. Ze roepen op om 
events, leuke winkels en andere 
interessante dingen voor toeristen 
te posten op facebook bnbrotter-
damnoord.

nieuw: Bed and Breakfast 
in het Oude Noorden

Poëzie
Het door Stichting Nadorst gepro-
grammeerde literaire programma 
vindt onder andere plaats in de 
whiskeyspeciaalzaak Whiskey Base 

op het Zwaanshals. Bekende namen 
als Daniël Dee en stadsdichter Ester 
Naomi Perquin zullen hier optre-
den. Meer informatie op: 
www.routedunord.nl

Je kunstzinnig laten verrassen in je eigen (woon)wijk. 
Foto : Marcel Niehoff

foto: Michel Uiterwijk



              nr 44 - juni 2012pagina 12  

Jolina Wessels, artistiek leider, 
schreef en regisseerde deel 1: ‘Sa-
bine’. Paul Raterman schreef deel 
2: ‘Farida’ en 3: ‘Henk’ en heeft 
deel 2 geregisseerd. Deel 3: ‘Henk’ 
wordt op dit moment gemaakt door 
Hanny Arnold.

reacties publiek bij deel 1, 
‘Sabine’: te zien op 21+22 april
Ontroerend mooi - Onder de in-
druk! - Indrukwekkend verhaal met 
humor gebracht - Veel anekdotes 
uit het Oude Noorden - Herken-
baar - Origineel decor - Beetje traag 
maar heel aardig concept - Ontzet-
tend leuk, op naar het volgende 
stuk - Vol vuur gespeeld - Dank 
jullie wel, genoten! - Volgende keer 
zijn we er weer bij - Een zwaar on-
derwerp op een toegankelijke ma-
nier uitgebeeld - Ga nog jaren door 
a.u.b. –
Vrijwel alle reacties waren positief, 
van sommige bezoekers had het 
tempo iets hoger gekund maar dit 
project is bedoeld als een voorstel-
ling die wat trager is, zoals de Rotte 
stroomt op kalme dagen en het le-
ven voortkabbelt. Onder de opper-
vlakte kolkt en draait het, net als in 
het verhaal. 

Bij het Buurtmuzikanten 
Fotoproject, een initiatief van 
buurtbewoner Marcel Speet, 
gaan bewoners uit de wijk 
poseren met een door hen 
zelf bespeeld mobiel muziek-
instrument. Hier zit voor hen 
een persoonlijke geschiedenis 
aan vast, welk verhaal ze ook 
aan mede wijkbewoners zul-
len vertellen.

Feestelijke presentatie en 
uitvoering
De foto’s zullen te zien zijn tijdens 
exposities, in platenkoffers op ver-
schillende locaties en op de website. 
Op verschillende toegankelijke of 
niet eerder toegankelijke locaties zijn 
kleine uitvoeringen te beluisteren, 
waar tevens portretten te zien zijn 
van medewijkbewoners met instru-
ment.
Het geheel eindigt met een feestelij-
ke presentatie en uitvoering voor alle 

De opening van ‘Sabine’ was een 
dialoog met het water, de Rotte 
werd als stille getuige aangeroe-
pen van een aanrandingszaak die 
de hoofdpersoon, Sabine, maar 
niet kon loslaten. Haar vrienden, 
haar familie, iedereen werd gek 
van haar, telkens kwam die zaak 
weer terug. Tot vervelens toe ging 
het weer over dat meisje van 8 dat 
was aangerand, op klaarlichte dag…
Na het verliezen van haar zelfbe-
heersing kwam Sabine er eindelijk 
achter dat haar verleden meer raak-
vlakken had met die aanranding-
zaak, ze bleek zelf door haar oom 
op jonge leeftijd misbruikt.

reacties publiek bij deel 2, 
‘Farida’: te zien op 12 +13 mei
Wat een mooi en herkenbaar stuk. 
Leuk om ‘achter de voordeur’ te kij-
ken- Mooi en realistisch stuk, veel 
diepgang – Hulde aan de spelers en 
aan de regie. Echte verhalen, mooi 
gespeeld! – Bedankt voor dit keer 
hele echte, uit het leven gegrepen 
spel, herkende wel het een en an-
der – Ingetogen gespeeld – De re-
aliteit mooi neergezet, succes met 
de vervolgverhalen, laat ze verteld 
worden – Dat smaakt naar meer! – 

deelnemers en geïnteresseerden uit 
de wijk. Daarna gaat de serie foto’s 
‘on tour’ langs diverse locaties in de 
wijk.

Waardevolle contacten
Het is bij dit unieke bewonersproject 
de bedoeling dat bewoners met hun 
muziekinstrument door fotoportret-
series en verhalen met elkaar in con-
tact komen en gaan samenspelen. 
Het gaat erom elkaar persoonlijk te 
ontmoeten op een respectvolle bij-
zondere manier. Mensen vertellen 
hun persoonlijke verhaal aan de 
hand van een muziekinstrument dat 
ze bespelen, voor amateurs zowel 
als professioneel. Door te verwijzen 
en te zoeken naar andere buurtbe-
woners, door samenwerken en ont-
moetingen kunnen er waardevolle 
contacten tussen bewoners ontstaan.
Tijdens het ontstaan van de groeien-
de serie buurtmuzikanten wordt toe-
gewerkt naar interactieve muziekses-
sies. Die vinden plaats bij het feest 
tijdens de expositie van de foto’s, 

Een voorbeeld om sommige men-
sen een spiegel voor te houden, 
vooral die macho’s –
De afgelopen tien jaar is er veel 
over Marokkanen gezegd en ge-

waarna op diverse locaties in de wijk 
samengespeeld wordt.

gewone bijzondere mensen
Dit Buurtmuzikanten Fotoproject is 
een doorgaand effect van het vorig 
fotoproject Buurtgarderobe, even-
eens een initiatief van buurtbewoner 
Marcel Speet. Daarbij vertelden be-
woners verhalen over een kleding-
stuk met een persoonlijke geschiede-
nis.
Bij dit nieuwe project is er behalve de 
foto´s en verhalen ook de mogelijk-
heid om samen te spelen. De foto’s 
worden zichtbaar in de wijk zo dicht 
mogelijk bij de mensen zelf. Ze wor-
den getoond in reizende muziekpla-
tenkoffers, die langs diverse locaties 
in de buurt de ronde doen. Van win-
kels tot sociale, culturele locaties. Bij-
voorbeeld het buurthuis Mozaïek in 
combinatie met de Resto van Harte 
maaltijden. Daar is vaak de herken-
ning het grootst, omdat het over ge-
wone bijzondere mensen gaat.

Feuilleton ‘rimpels in de rotte’, na 
twee afleveringen al een groot succes!

De vijf afleveringen uit de serie die dit jaar te zien 
is in t’ klooster/Oude noorden zijn gebaseerd op 
verhalen van buurtbewoners. Van die verhalen zijn 
scripts gemaakt die door verschillende leden bin-
nen ‘echte liefde’ worden uitgewerkt.

schreven. ‘Farida’ vertelde het ver-
haal vanuit een Marokkaans per-
spectief. De voorstelling ging over 
huwelijksproblemen van een jonge 
vrouw en keuzes die ze moest ma-

ken. Na een worsteling met haar-
zelf en een terugblik, waarin het 
publiek zag hoe ze haar man had 
leren kennen, koos ze er uiteinde-
lijk voor om haar man los te laten. 
Zonder haat in haar hart en defini-
tief afscheid te nemen van het ge-
deelde verleden.

Deel 3, ‘Henk’ is een hilarische 
voorstelling over vut vrees, internet 
daten en verschillen tussen buurt-
bewoners.

De vorige aflevering: ‘Farida’ was 
geheel uitverkocht. We hebben 
zelfs publiek moeten teleurstellen. 
Wanneer u het niet wilt missen, 
kunt u daarom nu al reserveren!

‘rimpels in de rotte’, deel 3: 
‘Henk’, speelt op zaterdag 30 
juni 20:00 uur en op zondag 1 
juli 14:00 uur. kosten: € 5.

Voorafgaand aan de voorstelling op 
1 juli is er van 11:30 tot 12:30 uur 
een theaterworkshop in het decor. 
Maak kennis met de werkwijze van 
‘Echte Liefde’ en proef op ontspan-
nen wijze van het theater maken. 
Ervaring is niet vereist. Deelname 
is gratis.

reserveren voor de voorstelling 
en/of de workshop:
Mail: reserveren@toneelvereni-
gingechteliefde.nl of bel: 06-
360.12.971. Kijk ook op: www.to-
neelverenigingechteliefde.nl

Buurtmuzikanten gezocht 
voor uniek fotoproject


